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ВЪВЕДЕНИЕ
Планът за действие на Община Две могили определя и планира задачите и усилията
на местната власт, НПО и общността, към проблемите на ромската общност в Общината.
Той e неразделна част от Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на
област Русе и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера
и конкретно на НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА
ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012- 2020).
Планът за действие ще се изпълнява в два периода: 2013 - 2014 и 2014 - 2020 г.
Първият период се покрива изцяло от Националния план за действие по инициативата
„Десетилетие на ромското включване 2005-2015”.
Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се актуализира,
допълва и изменя.
Общинският план за действие има за цел подобряване на стандарта и
качеството на живот при уязвимите групи, преодоляване на изолацията им,
активизиране на гражданското общество за прояви на толерантност, съпричастност и
активно социално поведение, да анализира и идентифицира предпоставките и да
планира дейностите в изпълнение на интеграционната политика насочена към
българските граждани от ромски произход и други уязвими групи, живеещи в сходна
ситуация и с това да подпомогне развитието на Община Две могили. В плана за
действие е заложена визията на ръководството за развитието на Общината като толерантен
социално-икономически център.
Основен приоритет и грижа на Общината са младите хора, грижите за тяхното
отглеждане, възпитание, образование и професионална реализация на територията на
Общината, като поставя в центъра на своята грижа проблемите на ромските младежи.
Акцент в плана за действие е постигането на баланс между дейностите по
социалното включване и дейностите, гарантиращи устойчиво развитие на общността.
Реализирането на общинската политика в приоритетните направления е непрекъснат
процес, но също и инструмент за единодействие на местните инициативи с държавните
изисквания. Целта е да се подобри благосъстоянието на българските граждани от ромски
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите
ситуация.
В разработването на Плана за действие участваха служители от следните отдели и звена
на Община Две могили:”Интеграция на малцинствата”, ”Образование и спорт”, „Култура и
вероизповедания”, „Социални дейности и здравеопазване”, съгласно заповед №
959/12.12.2012г., както и институции и партньори.
•
•
•
•
•

Дирекция” Социално подпомагане”
Дирекция ”Бюро по труда”
Директори на детски градини и училища
Представители на ромската общност
Лични лекари

І. Анализ на ситуацията в общината
По данни на ГРАО населението по постоянен адрес и етническа група в
Община Две могили към 31.12.2010г е:

Населени
места

В това число деца до 18год.
Население Българи

Турци

Роми
Българи

Турци

Роми

Две могили

4752

2730

1144

878

345

212

258

Баниска

1324

415

104

805

26

19

246

Батишница

747

240

507

----

28

132

---

Бъзовец

992

485

292

215

42

47

56

К. Върбовка

423

133

275

15

6

7

2

Кацелово

852

536

215

101

22

34

20

Могилино

281

186

95

---

12

22

---

Острица

305

297

2

6

19

1

7

Пепелина

15

15

---

---

---

---

---

Помен

558

37

521

---

2

59

---

Чилнов

523

174

212

137

11

32

29

Широково

49

49

---

---

---

---

---

ОБЩО :

10821

5297

3367

2157

513

571

618

49%

31%

20%

%

Население на Община Две могили към 07.07.2012 г. по настоящ адрес и
възраст

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Населено
място
с.Баниска
с.Батишница
с.Бъзовец
гр.Две могили
с.Могилино
с.К. Върбовка
с.Кацелово
с.Острица
с.Пепелина
с.Помен
с.Чилнов
с.Широково
Общо

Общо
население
1163
634
885
4355
247
418
786
293
32
410
471
79
9773

Мъже

Жени

Под
7г

572
306
456
2151
123
187
401
134
16
206
243
36
4831

591
328
429
2204
124
231
385
159
16
204
228
43
4942

96
10
42
275
7
11
28
7
0
11
13
0
508

От 7
до
13г
89
32
42
284
10
8
25
12
1
13
32
0
548

От 14
до
17г
53
27
26
181
8
6
12
5
0
14
17
0
349

От 18
до 59г
жени
291
158
245
1218
59
86
137
42
3
83
105
3
2430

От 18
до 62г
мъже
350
183
299
1405
83
107
227
62
3
117
152
11
2999

Над
60г
жени
178
130
134
626
54
130
219
107
13
110
97
40
1838

Над
63г
мъже
106
86
97
366
26
70
138
58
12
62
55
25
1101

От горните таблици могат да се набележат някои основни тенденции в
демографската характеристика, а именно:
Забелязва се трайна тенденция към намаляване на населението, запазва се и
отрицателния естествен прираст на населението, както и неговото застаряване. Броят на
жените превишава този на мъжете през изследвания период. Съществен момент в
демографското развитие на Община Две могили на фона на всеобщата картина за страната е
интензивната външна миграция, породена от безработицата и неблагоприятните социалноикономически условия.
На фона на застаряващото население като цяло, се очертават проблемите с ранните
съжителства и високата раждаемост на ромски деца в семейства с недостатъчни
възможности за отглеждане на дете и родителски практики, препятстващи социализирането
на децата в по-късна възраст. Такива са: ниска или липсваща хигиенна култура,
невладеенето и неупотребата на български език в младите ромски семейства, проблеми,
придружени от безработица и изолираност.
Поради това общинският план набляга на интеграционните /социални, здравни,
образователни, културни и др./ мерки, като цели да ангажира съществуващите законови и
управленски структури и образователните и социални структури. Община Две могили се
стреми да заема активна позиция, въз основа на разбиране и с нагласа, за качествен диалог
и обслужване на гражданите, особено насочени към интеграцията на етническите
малцинства.

ІІ. Преглед по приоритети
Приоритет : Образование
Образователната система в Община Две могили е оптимално структурирана. Тя
включва ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Две могили с филиал „Олга Жекова”
с.Кацелово, ЦДГ „Първи юни” с.Баниска с филиали в селата Батишница и Бъзовец, СОУ
„Св.Св.Кирил и Методий” гр.Две могили, ПГСС „ К.А.Тимирязев” гр.Две могили и ОУ
„Христо Ботев” с.Баниска.
По актуализирания към 01.12.2012г Списък-образец №2 в ЦДГ „Св.Св.Кирил и
Методий” гр.Две могили реално са приети и посещават 140 деца, от които 24 са от филиал
„Олга Жекова” с.Кацелово. Процентното съотношение на децата по етнически признак е
следното:
-

българи – 39%

-

турци – 33%

-

роми – 28%

Един от приоритетите на предучилищното образование и подготовка, залегнал и в
годишния план на ЦДГ е: „Интеграция и социализация на деца от малцинствен етнически
произход и деца със специални образователни потребности. Толерантност към различията”.
В ЦДГ се извършва и допълнителна работа с децата-билингви от ромски произход за
осигуряване на равен шанс за постъпването им в училище. Освен езиковата подготовка за
тези деца е необходимо да усвоят умения за общуване в различна от семейната среда,
запознавайки се с други традиции и обичаи, а от друга страна ще имат възможност да изявят
и своята индивидуалност. Въведената двегодишна задължителна подготовка на всяко дете
преди постъпването му в първи клас също допринася за успешното му представяне в
началното училище.
Справка за процентното съотношение на децата по етноси към 01.12.2012г за ЦДГ с.
Баниска и филиалите в селата Батишница и Бъзовец:

Българи

Турци

Роми

ЦДГ с.Баниска

15 %

30 %

55 %

Филиал с.Батишница

33 %

67 %

----

Филиал с.Бъзовец

32%

48 %

20 %

Забележка:Представените данни за процентно съотношение са приблизителни, тъй като родителите сами
определят своята етническа принадлежност и тази на децата си.

В ЦДГ „Първи юни” с.Баниска децата от ромски произход са почти напълно
обхванати. Тези, които не посещават детска градина имат основателна причина за това:
липса на доходи. Родителите на децата сами проявяват активност за приемането им в детска
градина. Проблеми с обхващането на децата от ромски произход съществуват във филиал
„Детелина” с.Бъзовец. Там има необхванати деца на задължителна предучилищна възраст. В
ЦДГ „Първи юни” и филиалите се осъществява допълнителна образователно-възпитателна
работа с децата от ромски произход, които са включени в подготвителните групи. Те се
обучават допълнително по образователно направление Български език, като се използва
учебното помагало на издателство „Просвета”- „Говориш ли български?” В образователната
програма за децата от подготвителна група включени знания за културата на етническите
малцинства. Организира се и квалификация на учителите във връзка с работата им в
интеркултурна среда – освен вътрешноквалификационна дейност се включват и в курсове и
обучения по проблема. Двама учители са включени в обученията по ОП „РЧР” –
„Образователна интеграция на децата от етническите малцинства”. Един учител е завършил
курс за квалификация през настоящата учебна година на тема: „Придобиване на социални и
педагогически умения за работа в мултикултурна среда”. Родителите от ромски произход се
търсят за съдействие при организиране на различни мероприятия в детската градина.
Изисква се тяхното участие при подготовка на празници и др.

Цели
1. Да продължи работата по пълното обхващане на 5 и 6-годишните деца от ромски
произход в детските градине с цел осигуряване на равен достъп и шанс за всяко едно от тях
в първи клас.
2. Да продължи допълнителната работа по усвояване на книжовен български език от
децата-билингви.
3. Привличане на членове от семействата на децата - роми във
възпитателнообразователната работа в детското заведение и осигуряване тяхното участие
по време на различни поводи – тържества, празници, чествания и др.
4. Постоянно подобряване на материално-техническите условия и база в детските
заведения, за да станат те още по-привлекателни и притеглящи територии за децата.

За пета поредна година СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили продължава да
е най-голямото средищно училище на територията на Община Две могили, в което се
съчетават обучение по общообразователна и профилирана подготовка, с изградени
традиции в училищните и извънучилищни дейности. Училището разполага с педагогически
колегиум, стремящ се да формира знания, личностни и професионални умения у учениците,
да ги превърне в активен елемент в процеса на взаимодействие със социалната среда, да ги
оформи като конкурентноспособни личности на пазара на труда както на регионално, така и
на национално и европейско ниво.
В началото на учебната година в училището са започнали обучението си 531 ученици в
дневна форма на обучение, разпределени в 24 паралелки, както следва:
В начален етап - 223 ученици в 11 паралелки;

В прогимназиален етап – 212 ученици в 9 паралелки;
В гимназиален етап - 96 ученици в 4 паралелки.
В училището се обучават ученици от следните етноси: българи, турци, роми, англичани.
В първи клас са постъпили 53 ученици, разпределени в три паралелки. За трета учебна
година МОМН въвежда целодневно училищно обучение за учениците от I, II и III клас при
изявено от техните родители желание и при възможност на училището да осигури
подходяща материално-техническа база. Тенденцията е поетапно да се въведе целодневно
училищно обучение за всички ученици от I до VII клас и превръщането на училището в
желана територия за тях. СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили може не без
основание да се похвали, че съумя да осъществи пълен обхват на децата от I, II и III клас в
седем самостоятелни полуинтернатни групи, а желаещите ученици от IVа и IVб клас
обхвана в отделна ПИГ. В прогимназиалния етап беше сформирана една сборна
полуинтернатна група с ученици от V и VI клас. Общият брой на ПИГ през учебната 2012 /
2013 г. е 9.
Към настоящия момент 9 ученици от подлежащите на задължително обучение ученици не
са посещавали редовно учебните занятия и са били отписани от училище поради големия
брой неизвинени отсъствия, с правото да продължат образованието си в същия клас през
учебната 2013/2014 г.

Извънкласни дейности /СИП, олимпиади, състезания, екскурзии,
ученически игри и др./:
Изминалата учебна година беше белязана с изпълнение на многобройни и разнообразни
извънкласни и извънучилищни дейности. Това беше видно от направените изложбени
кътове в училището, от завоюваните награди и отличия, от факта, че учебното заведение се
превърна в място, където учениците прекарват по-голямата част от времето си пълноценно
и с удоволствие.
През цялата учебна година са работили групи по свободноизбираема подготовка, както
следва: Музика – 2 групи; Волейбол – 1 група; Футбол – 1 група; Млад природолюбител – 2
групи и Художествено слово – 1 група.
Проведен беше Общински кръг на олимпиадите по повечето учебни предмети. Имаше и
ученици, които отидоха на Областния кръг на олимпиадите. Много участия имаше и на
състезания по ИТ, където учениците завоюваха престижни места.
Училищни отбори участваха също в:
Областните състезания от „Ученически игри” 2011 – 2012 г. по волейбол, футбол и тенис на
маса;
Зоналните състезания от „Ученически игри” 2011 – 2012 г. по Волейбол, футбол и тенис на
маса;
Финалните състезания от „Ученически игри” 2011 – 2012 г. по тенис на маса.

Отборът по тенис на маса – девойки VIII – X клас при СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
– гр. Две могили, обл. Русе участва в Световните ученически състезания по тенис на маса в
Италия, който се проведе от 31.03.2012 г. до 06.04.2012 г.
През настоящата учебна година училището продължава да провежда извънкласни
дейности, като целта е в тях да бъдат включени още повече ученици.

Отсъствия на ученици от учебни занятия:
Друг показател за ефективността на учебно-възпитателния процес е броят на
отсъствията от учебни занятия. Имало е ученици, които системно и безпричинно не са
посещавали училище. Това е важен проблем, който се отразява отрицателно върху учебния
процес. Въпросът за редовното посещение на учебните занятия е сериозен и е необходимо
да стои непрекъснато на вниманието на всички учители. Отсъстващите ученици са
предимно от ромски произход. Причина за това е както ниският социален статус на техните
семейства, така също и незаинтересоваността на родителите им да ги образоват. Въпреки
усилията на класните ръководители, които стриктно изпълняват задълженията си, единици
са тия, които започнаха да идват на училище след предприетите мерки. Факт е обаче, че
много се прави от страна на училището тези ученици да не отпадат от образователната ни
система. С преминаването на ромските деца в прогимназиалния етап на училищното
обучение обаче родителите ги демотивират да продължат образованието си и ги спират от
училище. За преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия на ученици от учебните
занятия е необходимо и занапред да се задълбочава индивидуалната работа както с
учениците, така и работата с родителите. До този момент бяха проведени родителоучителски срещи, на които класните ръководители разясниха Правилника за дейността на
училището и обсъдиха успеха и дисциплината на учениците си. Не се постигна обаче
желаният ефект, тъй като най-често родителите на проблемните ученици не присъстваха.
С оглед на спецификата на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили като
най-голямото средищно училище на територията на Община Две могили, на заседание на
ПС бяха набелязани и взети следните мерки за задържането на учениците в училище.
Уведомяване на кметовете по населени места с писма за отпадането на учениците.
Провеждане на родителски срещи.
По-чести посещения на класните ръководители и възпитателите по домовете на учениците.
Провеждане на разговори с учениците от класните ръководители.
Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители със застрашените от
отпадане ученици.
Провеждане на здравно образование в час на класа, изнасяне на беседи за стрес, трафик на
хора и др.
Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците от
класните ръководители.
Тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за възпитанието и
образованието на децата и общите задължения на родителите.

Разширяване на целодневната организация на работа в училище чрез разкриване на ПИГ и
извънкласни форми, включване на ученици в групи по СИП.
Безплатна закуска 1 – 4 клас.
Безплатен обяд за всички ученици, включени в ПИГ.
Осигуряване на достъп до спортната база на училището, до компютърните кабинети и
библиотеката.
Налагане на мярка за полагане на общественополезен труд.
Включване на родителите в училищните мероприятия.
През изминалите години и към момента в училището няма организирано обучение за
ограмотяване на малограмотни и неграмотни възрастни.
Няма данни за завършили висше образование и колежи на възпитаници на училището
от ромски произход.
Голяма част от учителите и възпитателите са преминали обучение в мултикултурна
среда.

Приоритет: Здравеопазване
Икономическите и социалните условия пораждат негативни въздействия върху
здравето. Бедността е фактор с многопосочно въздействие върху здравето в неговите
биологични, психични и социални измерения. Съществено значение върху здравето оказват:
безработицата и намаляване на доходите на значителна част от населението.
Част от ромското население в Общината няма добра здравна култура. Бременните жени
от ромски произход ходят на женска консултация, но ползват услугите на лекаригинеколози в областния град. Не водят децата си на детска консултация и респективно не ги
имунизират редовно. Това е една от причините за честото боледуване на децата им, както и
по-високата смъртност сред ромското население. Поради бедността на ромите в общината и
липсата на постоянна работа, голяма част от тях са здравно неосигурени.
На територията на Община Две могили специализираната медицинска помощ е
обезпечена основно чрез:
- седем общопрактикуващи лекари
- един педиатър
- четири лекари по дентална медицина
- Сграда на бивша поликлиника с наети помещения
- Спешна медицинска помощ
- Две аптеки

Приоритет: Жилищни условия
В община Две могили ромското население не живее в обособени гета. В повечето
случаи ромите обитават квартали със смесено население. Изграденият жилищен фонд е
предимно с едно и двуфамилни жилища върху общински дворни места, като не липсват
и паянтови жилища. Като цяло жилищните условия не отговарят на съвременните
изисквания и стандарт. От значение е и пренаселеността на същите.

Във всички населени места на общината ромите имат достъп до здравните, учебни и
други заведения с обществен характер, като инженерната инфраструктура е добра и се
поддържа, кварталите са водоснабдени и електрофицирани.
През 2011г е извършен текущ ремонт на улиците с преобладаващо ромско население,
както и пътя за мюсюлманските гробища.

Приоритет: Заетост и социално включване
I. Заетост
По официални данни на територията на Община Две могили безработните лица към
20.12.2012г са:
- 758, като от тях 252 от ромски произход /самоопределени/
- до 29 години – 121 и до трудоспособна възраст - 637, като от тях 390 мъже и 368
жени
- с висше образование – 18, със средно образование – 241, с основно образование – 152
и с начално и по-ниско образование – 347 лица
- включени в програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта и
схеми по ОП ”РЧР” – 293 лица.

Основни изводи:
•
•
•
•
•

Голям е делът на нерегистрираните безработни;
По-висок е делът на безработните сред жените;
Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни
лица;
Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при
осигуряването на работа;
Липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на
безработни лица, регистрирани на трудовата борса.

II. Социално включване
Социалните услуги на територията на общината са както следва:
1.Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/.
Услугата се помещава на адрес ул.”Филип Тотю” №16 в гр.Две могили.
Помещенията са ремонтирани и обзаведени с помощ от УНИЦЕФ и там са настанени
младежи и девойки изведени от закритото ДДМУИ с.Могилино.
ЦНСТ е социална услуга от резидентен тип, чиято основна цел е осигуряване на качество на
живот, което гарантира пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и
социално включване на всяко лице чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.
Капацитетът е 15 места, и е запълнен.
Центърът е разкрит със Заповед № РД01 – 932/25.09.2009г. на Изпълнителния директор на
АСП.
Държавно делегирана дейност от 2009г.
2.Защитено жилище с.Могилино. Намира се в с. Могилино, общ. Две могили, ул.
”Мургаш” № 1
Разкрито със Заповед № РД01 – 934/25.09.2009г. на Изпълнителния директор на
АСП.

Капацитет 10 места. Държавно делегирана дейност. Услугата предоставя подкрепяща
среда на хора с увреждания, напуснали специализирана институция. Настаняването става
със заповед на Директора на Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Две могили.
3.Център за обществена подкрепа – гр. Две могили е разкрит, като държавна
делегирана дейност с решение № 973 Протокол №61/03.06.2011 г. на ОбС – гр. Две могили
и Заповед № РД 01 – 100/24.01.2012 г. на Изпълнителния Директор на Агенция социално
подпомагане.
В Центъра за обществена подкрепа се предоставят подкрепящи социални услуги на
деца в риск и техните семейства.
Капацитетът е 40 деца от 0 до 18 години и техните семейства. В момента се работи с
49 потребители.
4.Домашен социален патронаж. Услугата се предоставя от Общинско предприятие
„Обществено хранене”, гр. Две могили, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 17.
Услугата включва доставка на храна по домовете на пенсионери, социално слаби и
хора с увреждания. Услугата се получава след подаване на заявление в ОП „Обществено
хранене”, като за ползването и се заплаща месечна такса на база месечни хранодни.
5.По проект „Обществена трапезария” ежедневно се доставя храна на 50
потрабителя в 10 населени места в Общината.
6.По проект „Помощ в дома” ще бъдат наети 20 домашни помощника и 2-ма
социални работника, които ще обслужват 40 потребителя. Очаква се програмата да стартира
през месец май 2013г.

Приоритет: Върховенство на закона и недискриминация
През изминалите единадесет месеца на 2012г на територията на Община Две могили
са извършени 78 престъпления /74 извършени за същия период на 2011г/, от които 45/41
разкрити, 32/30 неразкрити и 1/3 прекратени преписки, поради липса на достатъчно данни
за извършено престъпление от общ характер. От всички населени места в общината с наймного регистрирани престъпления е гр.Две могили – 26 извършени, срещу 52 извършени в
малките населени места.
От регистрирани 78 бр. престъпни посегателства, 19 бр. са извършени на обществени
места, съответно две в питейни заведения, 4бр. в учреждения и фирми и 10бр. по улици и
площади, като в последните фигурират престъпления по транспорта, включващи
управление на МПС след употреба на алкохол или неправоспособни водачи. Редно е да се
отбележи, че част от разкритите престъпления все още са на етап проверка или има
неприключили образувани досъдебни производства, поради което официалната статистика
на разкриваемостта сочи доста по-ниски резултати.
Основно извършваните престъпления на територията на РУП – Две могили са
домовите кражби и такива от частна собственост /обекти, обработваеми земеделски земи и
на фирми/, включващи взломни кражби и такива от обитаеми и необитаеми постоянно
жилища в малките населени места. Взломните кражби са 22бр. Благодарение на положените
усилия по превенция на кражбите свързани с черни и цветни метали извън групата на
извършените домови не са допуснати на територията на Община Две могили.
Въпреки проведената широко мащабна превантивна дейност на територията на РУП–
Две могили, във връзка с извършваните измами се допусна осъществяването на 5 броя
такива престъпления предимно на възрастни жени над 70 години. Приоритетно продължава
разяснителната кампания сред населението относно превеждане в известност на новите
механизми за осъществяването на измамите. Важно е да се отбележи, че за периода от
последното петмесечие на 2012г няма регистрирани измами на територията на РУП.
Извършени са две тежки криминални престъпления, които са разкрити от
полицейските служители. Първото – опит за убийство в с.Каран Върбовка, при което син

след употреба на алкохол намушква с нож баща си в дома му и второто – блудство в дома на
възрастна жена от с.Каран Върбовка.
На територията на Община Две могили няма извършени престъпления срещу
граждани или техните имоти, свързани с националната, етническата или расовата им
принадлежност, както и няма регистрирани прояви на нетолерантност и на езика на
омразата.

Приоритет: Култура и медии
Община Две могили е утвърден общински културен център, разполагащ с къщамузей, библиотека и десет читалища в селата Батишница, Чилнов, Помен, Бъзовец, Баниска,
Широково, Острица, Могилино, Кацелово и Каран Върбовка.
Основните им дейности са:
• Развитие и поддържане на библиотечното дело. Всички библиотеки функционират с
основните си отдели – художествена литература, детски четива, техническа литература и
изкуство.
• Художествена самодейност – в различните читалища работят най-разнообразни по
жанр любителски състави - музикални, фолклорни и танцови ръководени от
професионалисти. Те имат многобройни участия в общината, областта, на национални
прегледи и в чужбина.
• Образователно-просветна дейност:
- Общински детски комплекс е престижна школа за откриване и развитие на
талантите и дарованията на децата от Община Две могили. ОДК е извънучилищно звено в
сферата на образованието и науката, в което чрез организиране на дейности в свободното
време се осъществява държавната и общинска политика за развитие на интересите,
уменията и способностите на децата в различни области. Комплексът предлага оригинални
педагогически форми – клубове, школи, състави, съобразени с желанията, интересите и
свободното време на децата. Те са отворени и достъпни за всички деца, независимо от
социалното им положение, етническа принадлежност и вероизповедание. В ОДК се
обучават 226 деца в различни форми. От тях 57,7% - българи; 26,1% - турци; 16,8% - роми.
През 2012г са проведени следните мероприятия с децата, обучаващи се в ОДК:
- На 08.04.2012г ОДК организира концерт посветен на Деня на ромите с участието на
децата от ромската група „Ланомен”. Взеха участие и в концертите, които се проведоха по
селата в общината и бяха посрещнати много добре навсякъде.
- Много изяви имаха и танцьорите от ТФ „Йълдъз”, които представиха ОДК в
концерт посветен на майчиния език, който се проведе в гр.Русе.Взеха участие и в
Етнофестивала в гр.Приморско, където получиха грамота за отлично представяне. Посетиха
гр.Алтънова – Турция, където взеха участие в празниците на града.
- Съзтезателите от тенис на маса също се представиха достойно на различни
съзтезания на международно и национално равнище.
Всички педагози в ОДК работят с голямо желание и полагат необходимите грижи
за децата да се чувстват добре в групите на ОДК.

IІІ. Очаквани резултати
Усилията на Община Две могили са насочени към: подпомагане процеса на
равноправното интегриране на малцинствата в общината и формирането на активно и
отговорно гражданско поведение в общността, което да допринесе за изграждането на
демократично и сплотено общество в Общината ни.

Конкретно в края на периода на плана за действие се стремим да постигнем:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Повишено качеството на образование на децата от ромския етнос.
Устойчивост на процеса за интеграция.
Обхващане на всички подлежащи на задължително обучение и ДГ.
Увеличаване броя на завършилите начално образование.
Осигуряване на безплатни учебници и помагала на всички социално слаби деца.
Увеличаване на посещаемостта на учебните часове от учениците застрашени от
отпадане.
Намалена неграмотността сред 18 – 25 годишните млади хора.
Намаляване на ранните раждания и намаляване на родствените бракове.
Увеличаване на информираността сред ромите.
Увеличаване броя на ромски семейства обхванати от общинските социални
програми.
Брой заети, включени в квалификационни курсове поне 20% от безработните.
Получена професионална квалификация на максимално голям брой младежи.
Повишаване на екологична култура на учениците и младите хора в районите с
ромско население;
Подобрен достъп на лицата от етнически малцинства до здравни и профилактични
услуги.
Изграждане и узаконяване на нови зелени площи и детски площадки.
Подобряване на техническата инфраструктура в кварталите.
Съхранена идентичност на малцинствените общности.
Ограничаване на разпространението на наркотици и проституцията в районите с
ромско население.
Увеличаване на ролята на малцинствените представителства при контрола на
противопожарните и аварийни мерки, противообществените и противозаконни
прояви в районите с ромско население.
Утвърдена обществена структура за развитието на местната общност.
Повишена осведоменост на целевите групи за ролята на ЕС и по-специално за
популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в областта на
интеграцията на ромите.

ІV. Мониторинг на изпълнението
Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от Общински съвет
за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ) чрез мониторинг
и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка.
Мониторинга се осъществява, чрез систематично събиране и анализиране на
информация, както и съгласуване на мерките по плановия документ. Община Две могили
ще включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението. На
база тези функции основните методи на мониторинга са:
• Отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана в
административен мониторингов доклад.
• Формиране на коригиращи мерки, с оглед изпълнението на заложените дейности по
приоритетите на плана
• ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада.
• Докладът се представя за одобрение пред ОССЕИВ.
• Докладът се приема от Общински съвет

V. Заключение
Важен фактор за изпълнението на общинския план за действие е да се организира и
толерира включването на всички институции и отделни ромски представители от ромското
население, както и НПО.
Това е важно за гарантиране на диалог на активното включване на всички лица от
ромски произход в обществения живот, общинските и европейски програми с общата цел да
се създаде обединяване усилията на всички етноси на територията на Община Две могили за
увеличаване на просперитета и икономическото благоденствие на хората от общината.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ
(2013 – 2014)
Приоритетни области на действие са:
ПРИОРИТЕТ I: ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
ПРИОРИТЕТ ІV: ЗАЕТОСТ

ПРИОРИТЕТ I: ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛЕВА
ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ
СРОК

ГРУПА
1. Поддържане на
картотека на
подлежащи
ученици и деца за
ДГ и 1 клас
1. Гарантиране
на равен достъп 2. Ограмотяване
до
качествено на младежи-роми
образование

2. Интегриране и
адаптиране
на
децата
и
учениците
от
ромски произход
в
учебните
заведения

3. Беседи с
родителите на
младежите-роми за
необходимостта от
образование
1.Насърчителни
мерки за
директори да
записват
подлежащите на
обучение роми
равномерно в
класовете.
Стремеж към
нарастващ % във
всяко училище
2. Създаване на
условия за
намаляване на
процента на

ИНСТИТУЦИИ

ФИНАНСИРАНЕ
Общ. бюджет
Външно

Децата и
учениците от
малцинствата

постоянен

Образование,
култура и социални
дейности
Училища

Младежи-роми

2013-2014г.

Община Две могили
Бюро по труда

200 лв.

Родители

2013-2014г.

Община Две могили
Бюро по труда

300 лв.

Децата и
учениците от
малцинствата

Ученици
застрашени от
отпадане

Постоянен

Постоянен

Образование,
култура и социални
дейности
Училища

Образование,
култура и социални
дейности, училища,

Не е необходим

Не е необходим

Не е необходим

Не е необходим

Индикатори
Обхващане на
всички
подлежащи на
задължително
обучение и ДГ
Увеличаване
броя на
завършилите
начално
образование
Увеличаване
броя на
завършилите
начално
образование

Не е необходим

Устойчивост на
процеса за
интеграция

Не е необходим

Ограничаване
броя на
отпадналите
ученици

3. Създаване на
подкрепяща и
привлекателна
среда в
интегрираните
училища

необхванатите и
отпаднали от
училище деца
3. Създаване на
условия за
безстресов преход
от средата на
майчиния им език
към усвояване на
книжовен
български език
4. Създаване на
условия за
запознаване с
ромската култура
и етнически
особености на
учителите,
работещи с
ученици
застрашени от
отпадане
1. Подпомагане на
децата и
учениците от
социално слаби
семейства /дрехи,
ученически
пособия/
2. Включване на
децата от ромски
произход в извън
училищни

отдел “Закрила на
детето” към Д”СП”

Ученици
застрашени от
отпадане

Учителите,
работещи в
мултикултурна
среда

Постоянен

Постоянен

Социално
слаби
семейства

Постоянен

Децата и
учениците от
малцинствата

20132014год.

Образование,
култура и социални
дейности, училища,
отдел “Закрила на
детето” към Д”СП”

Образование,
култура и социални
дейности, училища

Не е необходим

Европейски
програми и
фондове,
спонсори

Ограничаване
броя на
отпадналите
ученици

Не е необходим

МОМН
Европейски
програми и
фондове,
спонсори

Ограничаване
броя на
отпадналите
ученици

Европейски
програми и
фондове , БЧК

Подпомагане на
социално слаби
деца

БЧК,
Училища

Образование,
култура и социални
дейности

Община 300 лв за
закупуване на
костюми на

Повишаване
мотивацията на
децата

дейности

3. Създаване на
условия
мултикултурно и
мултиетническо
опознаване
посредством
фолклорни
състезания,
типични занаяти и
запознаване с
особеностите на
бита
4. Създаване на
условия за
професионално
обучение,
съответстващо на
културната и
етническа
специфика, както
и на потребностите
на децата от
ромски произход

Училища,
училищни
настоятелства и
ОДК

Децата и
учениците от
всички
етнически
групи

Учениците от
ромски
произход

20132014год.

20132014год.

Образование,
култура и социални
дейности
Училища,
училищни
настоятелства и
ОДК

Образование,
култура и социални
дейности,
Училища

децата от
„Ланомен”

Не е необходим

Не е необходим

МОМН
Европейски
програми и
фондове,
спонсори

Повишаване
мотивацията на
децата

Не е необходим

Устойчивост на
процеса за
интеграция и
професионална
реализация

ПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ЦЕЛ

1. Намаляване на
детската
смъртност

2. Намаляване
бременността в
юношеската
възраст и
родствените
бракове

3. Подобряване на
профилактичните
дейности сред
ромското
население
4. Повишаване на
здравните знания

ДЕЙНОСТ
1.Осигуряване
възможността за
достъп на
линейките до
домовете на
родилките за
своевременното
им откарване до
лечебното
заведение
1. Провеждане на
беседи за
начините за
предпазване от
нежелана
бременност и
опасностите от
ранните и
родствени бракове
1. Провеждане на
кампании за
имунизиране на
населението,
особено на децата
с непълен
имунизационен
статус
1. Информиране
на ромското

ЦЕЛЕВА
ГРУПА

Бременни
жени

СРОК

20132014год.

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

ФИНАНСИРАНЕ
Общ. Бюджет
Външно

% родилки,
родили в
лечебно
заведение

Община Две могили
Спешна помощ

Млади хора и
техните
родители

20132014год.

Община Две могили
Лични лекари, ЦОП

Семейства от
ромски
произход

20132014год.

Лични лекари

Лица и
семейства от

20132014год.

Лични лекари

Индикатори

Общината
200 лв.

Намаляване на
ранните
раждания и
намаляване на
родствените
бракове

% имунизирани
от подлежащите
за имунизация

% роми
спазващи

и информираност
на ромското
население

население за
здравно
осигурителните
им права и
задължения
2. Организиране и
провеждане на
здравно
информационни
събития в места с
предимно ромско
население по
определени
проблеми

5. Подобряване на
физическото и
здравословно
състояние на
ромското
население
посредством спорт

1. Организиране и
провеждане на
спортни
състезания с
участието на деца
и родители

ромски
произход

задълженията
си като здравно
осигурени лица

Лица и
семейства от
ромски
произход

20132014год.

Лични лекари

% роми здравно
информирани

Семейства от
ромски
произход

20132014год.

Община Две могили
ОДК

брой участващи
роми

ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

1. Подобряване
на
съществуващата
и изграждане на
нова техническа
и социална
инфраструктура

1. Подмяна на
водопроводната
мрежа и
изграждане на
канализационна
мрежа с градска
пречиствателна
станция на
отпадни води за
гр.Две могили
2. Ремонт и
реконструкция на
пътната настилка
в селата от
общината
3.Решаване
проблемите със
собственост върху
земята и
незаконното
строителство

ЦЕЛЕВА
ГРУПА

СРОК

Населението
на гр.Две
могили

20132014год.

Населението
на общината

Лица и
семейства от
ромски
произход

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

ФИНАНСИРАНЕ
Общ. бюджет
Външно

Индикатори

Община Две могили

Европейски
програми и
фондове

Подобряване на
инфраструктура
та

20132014год.

Община Две могили

Европейски
програми и
фондове

Подобряване на
инфраструктура
та

Постояне
н

Община Две могили

Брой узаконени
ромски жилища

ПРИОРИТЕТ ІV: ЗАЕТОСТ
ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

1. Повишаване
на
конкурентоспосо
бността на
ромите на пазара
на труда

1. Разработване и
изпълнение на
проекти за
повишаване на
квалификацията и
преквалификацият
а на ромите
2. Обучение на
лица от ромски
произход за
развитие на бизнес
и производство

2. Повишаване
на сигурността,
пожаро и
бедствената
готовност в
кварталите с
компактно
ромско
население

1. Обучение на
лица от ромски
произход за
придобиване на
основни умения по
аварийна и
противопожарна
готовност

ЦЕЛЕВА
ГРУПА

СРОК

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

ФИНАНСИРАНЕ
Общ.бюджет
Външно

2013 год.

Община Две могили
Д “БТ”

Европейски
програми и
фондове

Брой заети,
включени в
квалификацион
ни курсове

Лица от
ромски
произход

2013 год.

Община Две могили
Д “БТ”

Европейски
програми и
фондове

Брой лица
започнали
собствен бизнес

Лица от
ромски
произход

2013-2014
год.

Община Две могили
Д “БТ”, ПБЗН

Европейски
програми и
фондове

Брой обучени
лица

Лица от
ромски
произход

ЗАБЕЛЕЖКА: Планът за действие е отворен документ и подлежи на актуализация и допълване с данни на всеки 6 шест месеца

ОДОБРИЛ:
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ
Кмет на Община Две Могили

Индикатори

